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Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismo procedūros reglamentą, kiek tai susiję su kalbų vartojimu per peržiūrėjimo 
procedūrą
(5953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (5953/2008),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 245 straipsnio antrą pastraipą ir Euratomo sutarties 160 
straipsnio antrą pastraipą, pagal kurias Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-
0066/2008),

– atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę, parengtą pagal EB sutarties 245 straipsnio antrą 
pastraipą ir Euratomo sutarties 160 straipsnio antrą pastraipą, dėl vadovaujantis 
Teisingumo Teismo statuto 64 straipsniu Teismo pateikto prašymo iš dalies pakeisti 
Teismo procedūros reglamentą siekiant nustatyti peržiūros procedūrai taikytinas kalbų 
vartojimo taisykles (SEC(2008)0345),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6-0000/2008),

1. pritaria Tarybos tekstą;

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti pagal 
konsultavimosi procedūrą svarstomą tekstą;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Tarybos sprendimo projekto, parengto Teisingumo Teismui pateikus prašymą, tikslas – į 
Teismo procedūros reglamentą įtraukti nuostatą, reglamentuojančią kalbų vartojimą per 
peržiūrėjimo procedūrą, remiantis Protokolo dėl Teisingumo Teismo statuto 64 straipsniu ir 
vadovaujantis Europos bendrijos steigimo sutarties 245 straipsnio antrojoje pastraipoje ir 
Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 160 straipsnio antrojoje pastraipoje 
numatyta procedūra. 

EB sutarties 225 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir EAEB sutarties 140a straipsnio 2 ir 3 dalyse 
numatyta Teisingumo Teismo atliekama Pirmosios instancijos teismo sprendimų peržiūrėjimo 
procedūra, kai pastarasis teismas sprendžia bylą pagal skundą dėl teisėjų kolegijos sprendimo 
arba prejudicinius klausimus konkrečiose Teisingumo Teismo statuto nustatytose srityse.

Teisingumo Teismo statute įtvirtinta galimybė peržiūrėti sprendimus tais atvejais, kai 
prejudiciniai klausimai taps Pirmosios instancijos teismo kompetencija. Šia galimybe dar 
nebuvo pasinaudota, tačiau, Teismo manymu, būtina iš dalies pakeisti reglamentą, kad šiai 
naujai peržiūrėjimo procedūrai būtų galima taikyti kalbos vartojimo taisykles.

Reglamento pakeitime numatyta, kad į IVa dalį įterpus 123a straipsnį proceso kalba bus 
Teismo sprendimo, kuris turi būti peržiūrėtas, kalba.

Siūloma nuostata panaši į Procedūros reglamento 110 straipsnyje numatytą nuostatą, 
reglamentuojančią apeliacinius skundus dėl Teismo sprendimų.

Pranešėja pritaria Tarybos sprendimo projektui.
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